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â. ì. ñîêîëîâ
ñелекц³йно-генетичний ³нститут – Íац³ональний центр нас³ннєзнавства  
та сортовивчення  
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2012 р³к – р³к 100-р³чного юв³лею ñелекц³йно-генетичного ³нституту – Íац³-
онального центру нас³ннєзнавства та сортовивчення Íац³ональної акадеì³ї 
аграрних наук óкраїни – потужного центру наукових досл³джень ³з генетики, б³о-
технолог³ї, селекц³ї та нас³нництва найважлив³ших с³льськогосподарських куль-
тур в óкраїн³.

Істор³я створення науково-досл³дних установ прикладного б³олог³чного та 
с³льськогосподарського проф³лю, а також напряìи ³ засади їхньої д³яльност³ 
пов’язан³ з багатьìа еконоì³чниìи та пол³тичниìи чинникаìи. àле чи не най-
важлив³шу роль в орган³зац³ї та розвитку науки на П³вдн³ óкраїни в³д³гравали ³ в³-
д³грають природно-кл³ìатичн³ уìови рег³ону. ñаìе тут у друг³й половин³ 
дев’ятнадцятого стор³ччя почало бурхливо розвиватися зеìлеробство й тва-
ринництво. òеплий кл³ìат, тривалий безìорозний пер³од ³ благодатн³ зеìл³ да-
вали ìожлив³сть вирощувати р³зноìан³тн³ культури. â першу чергу – зернов³, 
причоìу не т³льки для внутр³шн³х потреб, але й для експорту у великих обсягах. 
îдеський та ³нш³ чорноìорськ³ порти, через як³ вивозили зерно за кордон, та-
кож в³д³гравали у цьоìу неабияку роль.

àле, на жаль, ц³ ж природно-кл³ìатичн³ уìови через нест³йк³сть багатьох 
фактор³в (част³ тривал³ посухи, несприятлив³ зиìи для пшениц³ та багатор³чних 
культур, спалахи еп³ф³тот³й та шк³дник³в) виìагають погодитися з тиì, що п³в-
денний ñтеп óкраїни – це зона ризикованого зеìлеробства. Про те, що запоб³-
гати ус³ì негараздаì ìоже с³льськогосподарська наука, чудово знали кращ³ 
зеìлероби-господар³. â одеськоìу ì³ськоìу арх³в³ збер³гся докуìент за 1885 
р³к – листування òовариства с³льського господарства П³вденної ðос³ї з Íоворо-
с³йськиì ун³верситетоì, що розташовувався в îдес³. òовариство, прагнучи 
сприяти розвитку зеìлеробства у п³вденноìу посушливоìу ñтепу, звертається 
до вчених з ³н³ц³ативою орган³зац³ї досл³дної станц³ї в îдес³. âже на той час пе-
редбачалося проведення селекц³йної роботи. àле ìинуло ц³лих с³ì рок³в, доки 
досл³дна установа була створена. Íа жаль, це була не станц³я, а лише досл³дне 
поле. ×ерез брак кошт³в, а ìожливо, ³ непорозуì³ння ìожновладц³в, програìа 
досл³джень з селекц³ї на той час ще не зд³йснювалася. 

îдеське досл³дне поле про³снувало до 1922 року, коли було л³кв³довано за 
р³шенняì Íаркоìзеìу. Íезважаючи на те, що терì³н його д³яльност³ зб³гся з 
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лихол³ттяìи – рос³йсько-японською, Пер-
шою св³товою та гроìадянською в³йнаìи – 
внесок îдеського досл³дного поля у роз-
виток науки й зеìлеробства П³вдня óкраї-
ни дуже великий. І у цьоìу важлива заслуга 
його талановитого кер³вника, досл³дника-
агроноìа â.ã. ðотì³строва.

ñаìе тут в³дбулася значна под³я в ³сто-
р³ї селекц³ї óкраїни – 8 березня 1912 року 
êоì³тет ³з зав³дування îдеськиì досл³д-
ниì полеì ухвалив р³шення про заснуван-
ня при назван³й установ³ в³дд³лу селекц³ї. 
îчолити його запропонували доценту Íо-
ворос³йського ун³верситету àндр³ю îпана-
совичу ñапєг³ну. Фактично в³дд³л почав 
працювати вже у кв³тн³ 1912 року, коли 
à.î. ñапєг³н зд³йснив перш³ селекц³йн³ по-
с³ви. òобто саìе цю дату ìожна уìовно 
вважати початкоì ³снування селекц³йної 
установи в îдес³, хоча оф³ц³йно в³дд³л було 
затверджено лише у 1913 роц³. 

à.î. ñапєг³н – видатний творець ³ орга-
н³затор нових напряì³в досл³джень та шк³л 
у селекц³ї, генетиц³, вар³ац³йн³й статистиц³, 
ботан³ц³, цитолог³ї, ìетодиц³ польових до-
сл³джень, а також у низц³ ³нших галузей 
с³льськогосподарської й б³олог³чної науки 
в óкраїн³ та у ðадянськоìу ñоюз³. òалано-
витий орган³затор, в³н у 1918 роц³ створив 
îдеську селекц³йну станц³ю, а на її баз³ у 
жовтн³ 1928 року – óкраїнський генетико-
селекц³йний ³нститут (óãñІ). За напряìаìи 
досл³джень, актуальн³стю наукової теìа-
тики, ìатер³ально-техн³чниì забезпечен-
няì уже в перш³ роки ³снування ³нститут 
став одн³єю з найкращих установ не т³льки 
у країн³, а й у Європ³. òут вперше (водночас 
з роботаìи ë.ì. äелоне у õарков³) був ши-
роко застосований експериìентальний 
ìутагенез для створення вих³дного ìате-
р³алу в селекц³ї ячìеню. Íа основ³ ì³жви-
дових схрещувань пшениц³ та цитогене-
тичних анал³з³в були досл³джен³ законоì³р-
ност³ рекоìб³нантної ì³нливост³ при 
в³ддален³й г³бридизац³ї. ðазоì з³ своїì си-
ноì ë.à. ñапег³ниì à.î. ñапег³н на два 

роки ран³ше õарлана ³ Попа розробив 
принцип насичувальних схрещувань, бек-
крос³в, що у подальшоìу стало основою 
створення сорт³в та г³брид³в багатьох куль-
тур. 

Íе ìенш видатниìи були усп³хи 
à.î. ñапєг³на ³ в практичн³й селекц³ї. За ко-
роткий час шляхоì ³ндив³дуального добо-
ру з ì³сцевих сорт³в-популяц³й в³н створив 
сорти пшениц³ озиìої Зеìка, ñтепнячка, 
êооператорка. îстанн³й став рекордсìе-
ноì в країн³ за площаìи пос³ву й за трива-
л³стю перебування у виробництв³. 

П³д кер³вництвоì à.î. ñапєг³на було 
проведено схрещування êооператорки, 
Зеìки ³ Банатки з сортоì ãост³ануì 237. Íа 
основ³ цих г³брид³в вже ³ншиìи в³доìиìи 
селекц³онераìи були виведен³ «сорти-ше-
деври» свого часу – îдеська 3, îдесь-
ка 12, îдеська 16.

à.î. ñапєг³н завдяки науковоìу авто-
ритету óãñІ в³д³гравав важливу роль у д³-
яльност³ âсесоюзної акадеì³ї с³льськогос-
подарських наук (âàñãÍІë), членоì якої 
в³н був. ó 1932 роц³ його зусилляìи була 
орган³зована óкраїнська генетична конфе-
ренц³я при óãñІ, яка практично стала âсе-
союзниì з’їздоì генетик³в – у її робот³ бра-
ли участь ус³ пров³дн³ генетики óкраїни.

à.î. ñапєг³н був винятково об’єктивниì 
³ принциповиì в оц³нц³ д³яльност³ ³нших на-
уковц³в ³ наукових шк³л. òак, в³н п³дтриìу-
вав на початку як «корисн³ ³ прогресивн³» 
досл³дження ò.ä. ëисенка з вивчення реак-
ц³ї рослин на фотопер³од та яровизац³ю. 
àле ³ першиì виступив проти твердження 
ëисенка щодо адекватної зì³ни спадко-
вост³ п³д впливоì уìов вирощування, кате-
горично назвавши такий висновок лаìар-
к³зìоì. 

ö³каво складалися стосунки à.î. ñапє-
г³на з такиì видатниì вчениì, як ì.І. âави-
лов. âони обидва були приб³чникаìи кла-
сичної генетики, але à.î. ñапєг³н не був 
згоден з теор³єю ì.І. âавилова щодо ³сну-
вання гоìолог³чних ряд³в у генетичн³й ì³н-
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ливост³ рослин ³ виклав свої ì³ркування 
п³сля допов³д³ ì.І. âавилова в óãñІ. Як не 
дивно, але цей виступ т³льки зì³цнив друж-
бу двох видатних вчених, ³ âавилов запро-
сив ñапєг³на працювати до себе в Інститут 
генетики в ìоскв³ заступникоì директора 
з наукової роботи. 

Íа в³дì³ну в³д цього, в îдес³, в óãñІ на 
початку 30-х рок³в вже утверджувалася 
нова теч³я, очолювана ò.ä. ëисенкоì, 
І.І. Презентоì та деякиìи їхн³ìи приб³чни-
каìи. âони зì³нили ситуац³ю в б³олог³чн³й 
науц³, в ³нститут³, а у подальшоìу – ³ в краї-
н³ взагал³. Про лисенк³зì написано багато, 
хоча й не завжди об’єктивно. òепер, коли 
саìе життя розставило усе по ì³сцях, вс³ 
зрозуì³ли шк³длив³сть та безпл³дн³сть ряду 
тверджень ò.ä. ëисенка та його приб³чни-
к³в. 

І все ж селекц³я в ³нститут³ у тридцят³ та 
п³слявоєнн³ роки продовжувала пл³дно 
розвиватися. öе було насл³дкоì к³лькох 
важливих складових. По-перше, тут збере-
глася традиц³я ґрунтовної орган³зац³ї се-
лекц³йного процесу, започаткована 
à.î. ñапег³ниì та його школою. По-друге, 
³нститут, який на той час став âсесоюзниì 
селекц³йно-генетичниì (1935), добре ф³-
нансувався та забезпечувався техн³чниìи 
засобаìи. По-третє, ³ це головне, тут вда-
ло п³д³брався колектив талановитих вче-
них-селекц³онер³в: акадеì³ки âàñãÍІë 
П.õ. ãаркавий, Ф.ã. êириченко, член-
кореспондент àÍ óññð î.ì. Фаворов, 
член-кореспондент âàñãÍІë î.ñ. ìус³й-
ко, доктори с³льськогосподарських наук 
П.Ф. êлючко та ñ.Й. âенгреновський, ви-
датний фах³вець ³з захисту рослин профе-
сор å.å. ãешеле та ³н. Їх об’єднувала одна 
загальна риса – прагìатичний п³дх³д до ви-
р³шення селекц³йних завдань. âони керу-
валися добре в³доìиìи законоì³рностяìи 
г³бридизац³ї та рац³онально будували схе-
ìи селекц³йного процесу. Працюючи в ³н-
ститут³, який на той час носив ³ì’я ëисенка, 
вони не виступали проти од³озних постула-

т³в, але у принципових питаннях все ж в³д-
стоювали свої позиц³ї. òак, наприклад, 
Ф.ã. êириченко, незважаючи на незгоду 
ò.ä. ëисенка, разоì ³з своїì колективоì 
усп³шно створив нову на той час культуру – 
озиìу тверду пшеницю. П.õ. ãаркавий до-
сл³див  природу ячìен³в-дворучок ³ на ц³й 
основ³ створив нову культуру для п³вденно-
го ñтепу – ячì³нь озиìий. î.ñ. ìус³йко ба-
гато рок³в очолював ³нститут ³ в³дд³л селек-
ц³ї та нас³нництва кукурудзи. Його посадо-
ве становище виìагало особливо 
ретельного контролю за дотриìанняì ви-
ìог ëисенка, який був категорично проти 
використання гетерозису у селекц³ї куку-
рудзи та ³нших культур. àле, незважаючи 
на це, î.ñ. ìус³йко разоì ³з П.Ф. êлючкоì 
використали кращий св³товий досв³д з се-
лекц³ї та нас³нництва ³ створили конкурен-
тоздатн³ сорти та г³бриди кукурудзи.

òак, попри складну ситуац³ю, в ³нститут³ 
сфорìувалася плеяда талановитих селек-
ц³онер³в, що створили видатн³ сорти пше-
ниц³ озиìої ì’якої та твердої – îдеська 3, 
îдеська 12, îдеська 16, Янтарна, Юв³лей-
на 50; ячìеню озиìого та ярого – îдесь-
кий 9, îдеський 18, Южний, ñтеповий, 
îдеський 36, îдеський 17, îдеський 32, 
îр³он, ðосава; суданської трави – ×орно-
ìорка, îдеська 25; люцерни – Зайкевича 
одеська; картопл³ – îдеська 24; кукуру-
дзи – êреìниста скоростигла, ãруш³вська 
одеська, îдеська 10. óс³ вони свого часу 
зайìали пров³дн³ ì³сця в аграрноìу ви-
робництв³. Íаприклад, сорти пшениц³ ози-
ìої ì’якої îдеська 3, îдеська 12, îдесь-
ка 16, як³ ув³йшли у золотий фонд в³тчизня-
ної селекц³ї, ìайже до середини 60-х рок³в 
доì³нували в óкраїн³ та вирощувались у ко-
лишньоìу ðадянськоìу ñоюз³ на величез-
них площах (7–8 ìлн га) – в³д äунаю до 
âолги. Пос³ви сорт³в ячìеню озиìого та 
ярого зайìали в óкраїн³ 2,5–3,0 ìлн га що-
р³чно, а в країнах колишнього ðадянського 
ñоюзу їх площа досягала 10–12 ìлн га.
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îсобливе ì³сце в ³стор³ї ³нституту та 
с³льськогосподарської науки пос³дає ака-
деì³к âàñãÍІë ä.î. äолгушин. â³н був ор-
тодоксальниì посл³довникоì ò.ä. ëисен-
ка. Зайìаючи посаду заступника директо-
ра ³нституту з наукової роботи, в³н ретельно 
стежив, щоб колектив науковц³в не в³дхи-
лявся в³д ³дей ò.ä. ëисенка. Що ж до влас-
них досл³джень, в³н виявляв виняткову спо-
стережлив³сть, лог³чн³ ì³ркування ³ прак-
тичний рац³онал³зì. Його розробки з теор³ї 
³ндив³дуального розвитку пшениц³ та ячìе-
ню ìають неоц³ненне значення для ф³з³о-
лог³ї рослин. Поряд ³з виконанняì теоре-
тичних досл³джень äонат îлександрович 
ìайже увесь час (близько 60 рок³в) зд³й-
снював велику селекц³йну роботу з пшени-
цею озиìою ³ ярою. â³н – сп³вавтор сорт³в 
пшениц³ озиìої îдеська 3 та îдеська 12, 
автор сорту пшениц³ ярої îдеська 13. 
ñтворений ниì сорт îдеська 51 у ðадян-
ськоìу ñоюз³ входив до тр³йки рекордсìе-
н³в за пос³вниìи площаìи. óже на 
дев’яностоìу роц³ життя ä.î. äолгушин 
передав до державного сортовипробуван-
ня сорт îдеська 267, який у середин³ 
2000-х рок³в пос³дав перше ì³сце в óкраїн³ 
за площаìи пос³ву.

ó 1964–1965 роках, у зв’язку з в³доìи-
ìи зì³наìи загальної пол³тичної ситуац³ї у 
ðадянськоìу ñоюз³, ò.ä. ëисенко позбувся 
ìожливост³ впливати на б³олог³чну ³ с³ль-
ськогосподарську науку в країн³. äокор³нн³ 
зì³ни щодо теоретичної ор³єнтац³ї в³дбули-
ся й у âсесоюзноìу селекц³йно-генетич-
ноìу ³нститут³. îсновну роль у перебудов³ 
теоретичних напряì³в досл³джень та роз-
ширенн³ й оновленн³ кадрового складу в³д³-
грав видатний фах³вець з б³ох³ì³чної гене-
тики та технолог³ї зерна, заступник дирек-
тора ³нституту з наукової роботи 
î.î. ñоз³нов. äещо п³зн³ше в³н зайняв по-
саду директора ³нституту ³ продовжував 
перебудову теоретичних напряì³в досл³-
джень. öей же напряì у науково-орган³за-
ц³йн³й д³яльност³ в³н збер³г ³ п³зн³ше, пере-

буваючи на посад³ в³це-президента âàñ-
ãÍІë та першого президента óààÍ 
(óкраїнської акадеì³ї аграрних наук, на да-
ний час – Íац³ональна акадеì³я аграрних 
наук óкраїни – ÍààÍ).

â ³нститут³ сфорìувалася низка науко-
вих шк³л. òак, вихованець акадеì³ка âàñ-
ãÍІë Ф.ã. êириченка, акадеì³к ÍààÍ 
ì.à. ëитвиненко очолює в³дд³л селекц³ї та 
нас³нництва пшениц³, à.І. Палаìарчук, ви-
хованець того ж кер³вника, очолює лабора-
тор³ю селекц³ї та нас³нництва озиìої твер-
дої пшениц³. âихованцяìи акадеì³ка 
 âàñãÍІë П.õ. ãаркавого є акадеì³ки ÍààÍ 
à.à. ë³нчевський ³ ñ.П. ëифенко, як³ очолю-
ють науков³ п³дрозд³ли – в³дд³л селекц³ї та 
нас³нництва ячìеню ³ лаборатор³ю селекц³ї 
³нтенсивних сорт³в пшениц³ в³дпов³дно. 

äиректор ³нституту ³ зав³дувач в³дд³лу 
селекц³ї та нас³нництва кукурудзи член-
кореспондент ÍààÍ â.ì. ñоколов – вихо-
ванець видатних учених-селекц³онер³в 
î.ñ. ìус³йка та П.Ф. êлючка.

â³дд³л генетики в ³нститут³ багато рок³в 
очолював вихованець ì³нської (Б³лорусь) 
генетичної школи à.Ф. ñтельìах (нин³ ака-
деì³к ÍààÍ).

Поруч ³з розширенняì роб³т ³з генети-
ки, ф³з³олог³ї, б³ох³ì³ї, ф³топатолог³ї в ³нсти-
тут³ було розпочато й досл³дження з ìоле-
кулярної б³олог³ї та генетики п³д кер³вниц-
твоì акадеì³ка ÍààÍ Ю.ì. ñиволапа.

Íове покол³ння науковц³в г³дно продов-
жує кращ³ традиц³ї, започаткован³ їхн³ìи 
учителяìи, ³ розвиває нов³ напряìи досл³-
джень. ä³йсно, у розвитку рослинницької 
галуз³ óкраїни селекц³йноìу пол³пшенню 
с³льськогосподарських культур завжди на-
лежала пров³дна роль – кл³ìатичн³ уìови 
вир³зняються значною р³зноìан³тн³стю, а 
основн³ ìетеоролог³чн³ показники – к³ль-
к³сть опад³в, теìпературний режиì – ха-
рактеризуються нестаб³льн³стю ³ великою 
аìпл³тудою коливань. êожний р³к в тоìу чи 
³ншоìу рег³он³ рослини потерпають в³д по-
сух, низьких теìператур у зиìовий пер³од, 
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еп³ф³тот³й р³зних захворювань та еп³зоот³й 
шк³дник³в. äоведено, що найефективн³-
шиì засобоì протистояння циì негатив-
ниì природниì чинникаì виступає ст³й-
к³сть генотипу – сорту.

Звичайно, реал³зац³я генетичного по-
тенц³алу сорту або г³брида за продуктив-
н³стю, як³стю продукц³ї, проявоì ознак 
ст³йкост³ до б³отичних та аб³отичних стре-
с³в залежить також ³ в³д технолог³й вирощу-
вання, що застосовуються. ×исленн³ еко-
ноì³чн³ досл³дження, проведен³ в багатьох 
країнах св³ту, в тоìу числ³ ³ спец³альною ко-
ì³с³єю Фàî, показали, що у розвинених 
країнах за останн³ п³встор³ччя зб³льшення 
продукц³ї рослинництва зд³йснювалося на 
1/3 за рахунок удосконалення технолог³й 
виробництва, а на 2/3 – за рахунок гене-
тичного фактора, шляхоì створення ³ 
впровадження нових сорт³в ³ г³брид³в. 

àдаптивна здатн³сть генотипу ìає гли-
боко специф³чний характер. òоìу селекц³я 
с³льськогосподарських культур т³сно 
пов’язана з еколог³чниìи уìоваìи рег³ону 
їх створення. ìалойìов³рне пристосуван-
ня до уìов ñтепу óкраїни, наприклад, сор-
ту пшениц³ озиìої з Зах³дної Європи. öе 
стосується й неìожливост³ перенесення 
технолог³й вирощування культур без в³дпо-
в³дної адаптац³ї їх до конкретних еколог³ч-
них уìов. òоìу на територ³ї óкраїни тради-
ц³йно, починаючи з народної селекц³ї ³ до 
тепер³шнього часу, генетичноìу удоскона-
ленню культурних рослин прид³лялася ве-
лика увага. 

Íайважлив³шою продовольчою культу-
рою óкраїни є пшениця. Ґрунтово-кл³ìа-
тичн³ уìови країни в ц³лоìу є сприятливи-
ìи для її вирощування. Íезважаючи на 
значне видове р³зноìан³ття, в óкраїн³ куль-
тивується в основноìу пшениця ì’яка 
твердозерна, яка використовується для 
виготовлення високояк³сних хл³бобулоч-
них вироб³в.

Íа сьогодн³шн³й день ìетою роб³т, як³ 
очолюють акадеì³ки ÍààÍ ì.à. ëитвинен-

ко та ñ.П. ëифенко, є створення сорт³в ³н-
тенсивного типу ун³версального викорис-
тання з п³двищениìи адаптивниìи власти-
востяìи на р³зних агрофонах. Зокреìа, 
ì.à. ëитвиненкоì розроблено теор³ю по-
етапного виведення сорт³в озиìої пшениц³ 
на п³двищення врожайност³, ст³йкост³ до 
аб³отичних ³ б³отичних стресових фактор³в 
середовища, показник³в якост³ зерна. 
З ц³єю ìетою вчениì використано р³зн³ 
джерела короткостебловост³, ³нших ознак, 
розроблено ìорфоф³з³олог³чн³ ìодел³ 
сорт³в. òеоретичне обґрунтування ³ реал³-
зац³я цього напряìу дозволили селектува-
ти понад 40 сорт³в пшениц³, занесених до 
äержавного реєстру сорт³в рослин óкраї-
ни. öе сорти ун³версального типу з п³дви-
щениìи: ст³йк³стю до низьких агрофон³в, 
реакц³єю на агрофон, показникаìи якост³ 
зерна екстрасильної пшениц³; ультраско-
ростигл³ сорти; сорти р³зновиду лютес-
ценс з груповою ст³йк³стю до хвороб, ст³йк³ 
до осипання ³ проростання на пн³.

Íа основ³ ³нтрогресивного генетичного 
ìатер³алу сп³льно з науковцяìи в³дд³л³в ге-
нетичних основ селекц³ї та ф³топатолог³ї й 
ентоìолог³ї вперше в óкраїн³ виведено 
сорти пшениц³ з коìплексною ст³йк³стю до 
сеìи основних захворювань – борошнис-
тої роси, бурої, стеблової, жовтої ³рж³, сеп-
тор³озу, фузар³озу колоса, твердої сажки.

ñ.П. ëифенкоì вперше в óкраїн³ розро-
блено теоретичн³ п³дходи ³ ìетоди селекц³ї 
нап³вкарликових та короткостеблових ³н-
тенсивних сорт³в пшениц³ озиìої ì’якої. 
Перш³ сорти даного типу îдеська нап³в-
карликова, П³вденна зоря, îдеська 75 за-
безпечили рекордн³ урожаї до 100 ц/га. 
Було вивчено законоì³рност³ форìування 
ниìи елеìент³в продуктивност³, розроб-
лено селекц³йну ìодель сорту нап³вкарли-
кового типу. äосл³джено зв’язок р³зних 
 ген³в карликовост³ з ìорозост³йк³стю. 
ðозроб лено ìетод створення сорт³в ³з уко-
роченою солоìиною та високиì р³внеì 
ìорозост³йкост³. âивчено особливост³ б³о-
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лог³ї цв³т³ння нап³вкарликової та коротко-
стеблової пшениц³.

ñ.П. ëифенко вперше створив сорти 
пшениц³ озиìої ì’якої з як³сно новиìи 
спектраìи гл³адин³в та глютен³н³в, що ко-
дуються генаìи, як³ не були ран³ше присут-
н³ у генофонд³ українських сорт³в пшениц³. 
òак³ сорти за як³стю зерна належать до екс-
трасильних пшениць. 

Загалоì, за ознакаìи жаро- ³ посухо-
ст³йкост³ сорти пшениц³ одеської селекц³ї, 
без переб³льшення, є кращиìи у св³т³. âро-
жайн³сть кращих сорт³в сягає 100–120 ц/га. 
Потенц³ал урожайност³ сучасних сорт³в 
пшениц³ озиìої ì’якої ìоже бути реал³зо-
ваний лише за ³нтенсивних технолог³й ви-
рощування. Íа жаль, при низькоìу р³вн³ 
технолог³чного забезпечення вирощуван-
ня пшениц³ у виробництв³ генетичний по-
тенц³ал сучасних сорт³в реал³зується лише 
на 35–40%. 

За ³нтенсивних технолог³й вирощуван-
ня одеськ³ сорти ìають високий р³вень 
адаптац³ї до ì³сцевих уìов, в³дì³нн³ бо-
рошноìельн³ та хл³бопекарськ³ властивос-
т³. àле найб³льш виражениìи ознакаìи, як³ 
в³др³зняють їх в³д ³нших сорт³в, є винятково 
висок³ показники якост³ зерна сильної (По-
дяка, àнтон³вка, Бунчук) та екстрасильної 
пшениц³ (êуяльник, Пошана, Жайв³р, óжи-
нок). ñучасн³ сорти в³дкривають ìожли-
в³сть отриìати «сильне» зерно в рег³онах, 
як³ ран³ше такого не вирощували. 

ó ñелекц³йно-генетичноìу ³нститут³ 
вперше у св³товоìу зеìлеробств³ в се-
редин³ 40-х рок³в акадеì³коì âàñãÍІë 
Ф.ã. êириченкоì виведено типово озиì³ 
сорти пшениц³ твердої. За останн³ роки в 
результат³ селекц³йної роботи, яку очолює 
кандидат с³льськогосподарських наук 
à.І. Па лаìарчук, створено високопродук-
тивн³ сорти короткостеблового типу ëагу-
на, ãардеìарин, Бурштин, êонтинент, òав-
рида, як³ перевищують перш³ районован³ 
сорти ц³єї культури ì³чур³нка ³ Íовоì³чу-
р³нка на 32,2–38,4 ц/га, або на 109,8–

131,0%. âони спроìожн³ форìувати при 
в³дпов³дних технолог³ях вирощування в³д 
55 до 75 ц/га високояк³сного зерна – сиро-
вини для ìакаронної проìисловост³. àле, 
незважаючи на ориг³нальн³сть цих досяг-
нень, впровадження даної культури у вироб-
ництво проходить незадов³льно. îснов ною 
причиною є розходження в³доìчих ³нтере-
с³в виробник³в зерна, борошноìельної га-
луз³ та переробник³в сировини. 

ó той же час розширення в країн³ пос³в-
них площ п³д пшеницею озиìою твердою 
до 300 тис. гектар³в дозволило б повн³стю 
задовольнити ìакаронне та круп’яне ви-
робництво зерноì вищої якост³. Були б 
значно покращен³ харчов³ якост³ ìакарон-
них ³ круп’яних вироб³в, перш за все за ра-
хунок п³двищення в них вì³сту б³лка. 

òрадиц³йною для óкраїни є культура яч-
ìеню для отриìання корìового фуражно-
го зерна ³ сировини для пивоварної про-
ìисловост³. öей напряì в ³нститут³ очолює 
акадеì³к ÍààÍ à.à. ë³нчевський. â резуль-
тат³ 30-р³чних теоретичних досл³джень ниì 
були сфорìован³ основн³ принципи селек-
ц³йного п³двищення адаптивност³ створю-
ваних сорт³в до ì³нливих уìов вирощуван-
ня в óкраїн³, введення у селектован³ сорти 
нових генетичних систеì посухост³йкост³, 
солевитривалост³, ст³йкост³ до вилягання 
та хвороб, завдяки чоìу за останн³ 20 рок³в 
генетичний потенц³ал врожайност³ сорт³в 
ячìеню озиìого ³ ярого подвоївся. 

îсобливо значниì досягненняì є ство-
рення ³ швидке впровадження у виробни-
цтво шестирядних сорт³в ячìеню ярого ви-
соко³нтенсивного типу. òакож встановлено 
генотип сорт³в-дворучок ³ розроблено 
шляхи їхнього ц³леспряìованого ство-
рення.

Застосування теоретичних розробок у 
коìплекс³ з селекц³єю на ст³йк³сть до за-
хворювань стало основою результативної 
селекц³йної д³яльност³. à.à. ë³нчевський – 
автор 74 зареєстрованих сорт³в ячìеню 
ярого та озиìого. 
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âеликий попит у виробництв³ ìають 
сорти ячìеню ярого П³вденний, ãетьìан, 
×ар³вний, êазковий, âодограй, ãел³ос, âа-
кула, êоìандор, åней, âсесв³т ³ ряд ³нших. 
âони набули значного поширення завдяки 
висок³й урожайност³, якост³ зерна, техно-
лог³чност³ ³ складають останн³ìи рокаìи 
основу виробництва зерна ц³єї важливої 
культури. Шестирядн³ сорти ячìеню ярого 
âакула ³ ãел³ос досягли у виробничих уìо-
вах урожайност³ 100 ц/га. ñьогодн³ з кож-
них трьох гектар³в ячìеню ярого в óкраїн³ 
два зас³ваються сортаìи одеської селек-
ц³ї.

ñтворен³ за останн³ роки сорти ячìеню 
озиìого ìетелиця, Зиìовий, òруд³вник, 
äостойний, ñелена стар, àбориген зане-
сен³ до äержавного реєстру сорт³в рослин 
óкраїни з прибавкаìи врожаю над стан-
дартаìи 28,5–48,0%. Загалоì вони зай-
ìають близько 80% пос³в³в ячìеню озиìо-
го в країн³. â îдеськ³й област³ сорти ячìе-
ню, виведен³ в ñелекц³йно-генетичноìу 
³нститут³, зайìають 95–97% площ ячì³н-
ного клину.

Завдяки наявноìу сортиìенту ячìеню 
ярого одеської селекц³ї забезпечуються 
потреби найвиìоглив³ших виробник³в. Íа 
жаль, ³ дос³ до вирощування ячìеню ярого 
виробничники часто ставляться за залиш-
ковиì принципоì – вид³ляють найг³рш³ по-
передники, ìало або зовс³ì не вносять 
доб рив, погоджуються з неяк³сною п³дго-
товкою ґрунту. Як результат, досягнутий 
наукою високий генетичний потенц³ал уро-
жайност³, ³нш³ ц³нн³ господарськ³ й б³оло-
г³чн³ властивост³ сорт³в реал³зуються не 
повною ì³рою. öе створює величезний ре-
зерв подальшого зб³льшення виробництва 
найб³льш дешевого корìового ³ пивовар-
ного зерна.

Щодо пивоварних ячìен³в сл³д п³дкрес-
лити, що в³тчизнян³ пивоварн³ сорти не г³р-
ш³ за європейськ³, створюються на одн³й 
генетичн³й основ³ з того ж вих³дного ìате-
р³алу. àле вони значно кращ³ за показника-

ìи адаптивност³ до ì³сцевих уìов вирощу-
вання, особливо за посухост³йк³стю. 

П³д кер³вництвоì члена-кореспонден-
та ÍààÍ, директора ³нституту â.ì. ñоколо-
ва усп³шно розвивається програìа селек-
ц³ї г³брид³в кукурудзи. ñтворено г³бриди, 
як³ перейшли ìежу зернової врожайност³ у 
100 ц/га та ìають добре виражен³ адап-
тивн³ властивост³ до несприятливих уìов 
середовища. Площ³ пос³ву п³д г³бридаìи 
кукурудзи ñãІ за пер³од 2000–2010 рр. 
становили в óкраїн³ 10–14%, а в îдеськ³й 
област³ в окреì³ роки – понад 50% загаль-
ної площ³ пос³в³в культури.

Загалоì наукова робота з кукурудзою в 
³нститут³ спряìована на розробку нов³тн³х 
ìетод³в, селекц³йних технолог³й та впрова-
дження їх у селекц³йний процес; створення 
генетично р³зноìан³тного вих³дного селек-
ц³йного ìатер³алу; селекц³ю нових саìо-
запилених л³н³й з коìплексоì ц³нних 
 ìорфоб³олог³чних ознак; створення та 
впровадження у виробництво конкуренто-
спроìожних г³брид³в (Фàî 150–500), 
адаптованих до зон кукурудзос³яння óкраї-
ни; первинне, ел³тне та проìислове нас³н-
ництво, його науково-ìетодичний ìон³то-
ринг.

âчениìи ³нституту розроблена перша в 
óкраїн³ ìетодика генетичного пол³пшення 
кукурудзи на основ³ добору в популяц³ях за 
äÍê-ìаркераìи. òак, до ðеєстру сорт³в 
рослин у 2008 роц³ занесено перший в 
óкраїн³ г³брид кукурудзи, створений з ви-
користанняì äÍê-технолог³й – ä³алог.

За програìою селекц³йного п³двищен-
ня адаптивност³ кукурудзи виведено нове 
покол³ння г³брид³в кукурудзи, як³ характе-
ризуються еколог³чною стаб³льн³стю у по-
єднанн³ з високиì потенц³алоì продуктив-
ност³, швидкиì висиханняì зерна ³ низь-
кою його збиральною волог³стю, високиì 
р³внеì жаро- та посухост³йкост³, ст³йк³стю 
до вилягання та основних ³нфекц³йних хво-
роб, ефективниì використанняì ì³не-
ральних та орган³чних добрив, що є дуже 
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актуальниì, враховуючи глобальн³ зì³ни 
кл³ìату, внасл³док яких значно почаст³ша-
ли посухи ³ г³пертерìальн³ уìови вирощу-
вання рослин. Íайкращ³ з них – г³бриди åв-
рика ìâ, Íовац³я ìâ, Флагìан, îдеський 
385 ìâ внасл³док ун³кальних генетичних 
властивостей проявляють високу еколог³ч-
ну стаб³льн³сть ³ дають висок³ врожаї зерна 
в жорстких уìовах ñтепу (50–70 ц/га), а в 
ë³состепу їх потенц³альна врожайн³сть до-
сягає 130–140 ц/га. 

â ³нститут³ протягоì багатьох рок³в ви-
конували також селекц³йн³ програìи з³ 
створення сорт³в та г³брид³в сорго, соризу 
та суданки р³зних напряì³в використання – 
зернового, кул³нарного, для переробки на 
б³оетанол. 

ðоботи з селекц³ї соргових культур роз-
почат³ î.ì. Фаворовиì ³ ñ.Й. âенгренов-
ськиì ще в довоєнн³ роки. Íапрацьований 
вих³дний ìатер³ал, традиц³ї ³ досв³д, ìето-
дичн³ п³дходи дозволили ñ.Й. âенгренов-
ськоìу створити два сорти суданської тра-
ви – îдеська 25 ³ ×орноìорка, що не схо-
дили з пол³в колгосп³в ³ радгосп³в та ³нших 
господарств аж до к³нця другого тисячол³т-
тя. â 1967 р. в³доìиì селекц³онероì 
І.à. äраненкоì був створений високотех-
нолог³чний популятивний сорт сорго цу-
крового îдеське раннє.

à.ñ. П³люг³н (1971–1988 рр.) продов-
жував селекц³ю суданської трави ³ сорго-
суданкових г³брид³в. Íиì створено висо-
копродуктивн³ з над³йниì нас³нництвоì 
 г³бриди óтьос та îдеський 118, ì³жсудан-
ковий г³брид îдеська 1/83 та сорт судан-
ської трави îдеська 221, який ³ дос³ вис³ва-
ється на значних площах у с³льськогоспо-
дарських п³дприєìствах. ñьогодн³ цей 
напряì роб³т очолює доктор с³льськогос-
подарських наук ã.ê. äреìлюк. За роки до-
сл³джень створено та занесено до äержав-
ного реєстру понад 30 сорт³в ³ г³брид³в, як³ 
в 1985 – 1990 рр. зайìали 75% пос³вних 
площ колишнього ñðñð. 

ó ñелекц³йно-генетичноìу ³нститут³ 
була створена нова круп’яна культура – 
сорго рисозерне (Sorghum orysoidum) 
(сориз). ñинтетичн³ сорти соризу характе-
ризуються високою посухост³йк³стю та жа-
рост³йк³стю, високиì потенц³алоì продук-
тивност³, задовольняють виìоги харчо-
концентратної проìисловост³ та ìають 
широкий спектр використання продукц³ї.

Зернобобов³ культури в óкраїн³ розгля-
даються, перш за все, як джерело високо-
як³сного б³лка для використання на харчов³ 
ц³л³ та для потреб тваринництва. êр³ì того, 
вони є важливиìи пол³пшувачаìи ґрунту – 
за рахунок зв’язування азоту пов³тря зали-
шають на кожноìу гектар³ пос³ву 100–
150 кг азоту, що екв³валентно 300–400 кг 
сел³три.

За останн³ два десятир³ччя в ³нститут³ 
значно розширено досл³дження з селекц³ї 
зернобобових культур – гороху, сої, нуту та 
багатор³чних ³ однор³чних трав – люцерни, 
еспарцету. Програìу очолюють доктор 
б³о лог³чних наук â.І. ñ³чкар та кандидат 
с³льськогосподарських наук î.â. Бушулян. 

ñьогодн³ наша країна пос³дає л³дируюч³ 
позиц³ї в Європ³ за к³льк³стю коìерц³йних 
сорт³в, площею пос³ву та валовиì збороì 
сої. âажливиì досягненняì є створення 
низки скоростиглих високопродуктивних 
сорт³в, придатних для вирощування у вс³х 
рег³онах óкраїни, у тоìу числ³ п³вн³чн³й л³-
состепов³й зон³ та в Пол³сс³ (äанко, ñяйво, 
âасильк³вська, äонька, åльдорадо, 
Ятрань, ìельпоìена, Фарватер).

Подальша селекц³йна робота з соєю 
спряìовується на ³дентиф³кац³ю ген³в, як³ 
найб³льшою ì³рою впливають на ростов³ 
процеси та елеìенти продуктивност³ за 
посушливих уìов довк³лля. Шляхоì г³бри-
дизац³ї вони будуть поєднан³ в одноìу ге-
нотип³ для п³двищення адаптивного потен-
ц³алу. Буде суттєво розширена генетична 
база нового вих³дного ìатер³алу шляхоì 
залучення до г³бридизац³ї сорт³в з Япон³ї, 
êитаю, ñШà, êанади, європейських країн.
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Значний об’єì досл³джень планується 
провести з покращення азотф³ксуючої 
здатност³ сої. Íов³ сорти ìають повн³стю 
форìувати св³й урожай за рахунок б³олог³ч-
ного азоту ³, кр³ì того, залишати в ґрунт³ 20–
30 кг азоту в д³юч³й речовин³ для наступних у 
с³возì³н³ культур. З ц³єю ìетою проведено 
визначення р³вня азотф³ксац³ї у найб³льш 
розповсюджених сорт³в та ряду колекц³й-
них форì при ³нокуляц³ї в³дселектованиìи 
штаìаìи бактер³й з ìетою виявлення дже-
рел ³ донор³в ц³єї ознаки. Íаступниì етапоì 
є введення ген³в п³двищеної азотф³ксац³ї у 
створюваний вих³дний ìатер³ал.

Значн³ завдання стоять ³ перед селекц³-
онераìи гороху. Позитивн³ зì³ни у ц³й ро-
бот³ пов’язан³, перш за все, з впроваджен-
няì у виробництво сорт³в ³з п³двищениì 
р³внеì технолог³чност³. Їх ст³йк³сть до ви-
лягання зуìовлена д³єю гена, що редукує 
листки у вусики, за допоìогою яких росли-
ни зч³плюються одна з одною ³ не виляга-
ють. Зокреìа, сорти такого типу (ñв³т, 
îдо рус) створено у ñелекц³йно-генетич-
ноìу ³нститут³, їх потенц³йна урожайн³сть 
складає 50–55 ц/га.

Подальша селекц³йна робота з горохоì 
спряìована на пол³пшення адаптац³йних 
ознак вих³дного ìатер³алу. äля степової 
зони необх³дн³ середньоросл³ сорти з ви-
сокиì р³внеì ст³йкост³ до вилягання. ó най-
ближч³ роки детально буде вивчена селек-
ц³йна ц³нн³сть нових форì гороху «хаìеле-
он» ³ «люпиноїд». Шляхоì г³бридизац³ї 
гени, як³ зуìовлюють ц³ форìи, будуть вве-
ден³ у новий вих³дний ìатер³ал, а добороì 
вид³лен³ високопродуктивн³ л³н³ї цих ìор-
фотип³в.

ñуттєвою ц³нн³стю для степової зони 
óкраїни є нут. äосл³дження останн³х рок³в 
св³дчать, що в екстреìально посушлив³ 
роки в³н за урожаєì перевищує горох ³ 
сою. â ³нститут³ виведено високотехноло-
г³чн³ сорти ц³єї культури, урожай яких за 
оптиìальних уìов досягає 35 ц/га, а за по-
сушливих складає 12–14 ц/га (ðозанна, 

Паì’ять). Значниì досягненняì селекц³ї є 
створення крупнонас³нних сорт³в àнтей, 
òр³уìф, Буджак, ìаса 1000 нас³нин яких 
перевищує 400 г. òак³ сорти ìають вели-
чезний попит на св³товоìу ринку. ñелек-
ц³йна робота з ц³єю культурою спряìована 
на подальше п³двищення нас³ннєвої про-
дуктивност³ шляхоì залучення у г³бриди-
зац³ю колекц³йних форì з Інд³ї, òуреччини, 
ìексики, країн середзеìноìорського ре-
г³ону, а також створення двобобових сор-
т³в, що надасть ìожлив³сть п³двищити уро-
жай на 15–25%.

ñелекц³онераìи ñелекц³йно-генетич-
ного ³нституту створен³ та зареєстрован³ 
в³с³ì сорт³в люцерни для р³зних ґрунтово-
кл³ìатичних зон óкраїни. îсоблив³стю 
останн³х сорт³в (Єва, ëаска ³ Í³жн³сть) при 
збереженн³ високої зиìост³йкост³ є нетри-
валий пер³од спокою, за рахунок чого вони 
в уìовах суходолу на п³вдн³ óкраїн³ спро-
ìожн³ форìувати чотири укоси, забезпе-
чуючи тиì саìиì вищ³ збори вегетативної 
ìаси ³ подовжуючи пер³од одержання св³-
жих корì³в до к³нця вересня. óрожай веге-
тативної ìаси – основна селекц³йна ознака 
люцерни, однак нас³ннєва продуктивн³сть 
була ³ залишається також важливою, бо ви-
значає ìасштаби впровадження ц³нної 
корìової культури у с³льськогосподарське 
виробництво. òоìу при проведенн³ добор³в 
високопродуктивних рослин обов’язково 
контролюється й нас³ннєва продуктив-
н³сть. ó результат³ виведено сорти, що ха-
рактеризуються високиì урожаєì зеленої 
ìаси ³ нас³ння. ñеред кращих за нас³ннє-
вою продуктивн³стю ìожна назвати За-
рницю, ñв³точ, ðосинку, ëюбу, ëаску ³ Í³ж-
н³сть.

Початок роб³т ³з селекц³ї соняшнику в 
³нститут³ пов’язується з орган³зац³єю на-
прик³нц³ 1930-х рок³в в³дд³лу селекц³ї та аг-
ротехн³ки техн³чних культур ³ форìуванняì 
у 1946 р. на його баз³ саìост³йного в³дд³лу 
селекц³ї ол³йних культур. 
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ñтворення ³ впровадження у виробни-
цтво г³бридного соняшнику на основ³ вико-
ристання чолов³чої стерильност³ є значниì 
досягненняì генетики ³ селекц³ї. âперше в 
óкраїн³ саìе в ³нститут³ п³д кер³вництвоì 
д.б.н. â.â. Бурлова у 1970-х роках було 
створено г³бридний соняшник. Íа даний 
час г³бриди одеської селекц³ї, виведення 
яких очолюють зав³дувач в³дд³лу селекц³ї та 
нас³нництва г³бридного соняшнику к.с.-г. н. 
Б.Ф. âареник та зав³дувач лаборатор³ї се-
лекц³ї г³бридного соняшнику з³ зì³нениì 
жирнокислотниì складоì â.І. êрутько, за-
йìають значн³ площ³ у виробництв³. 

ñелекц³йна програìа з соняшникоì, 
що зд³йснюється в ³нститут³, спряìована 
на розробку нових, удосконалення ³сную-
чих ìетод³в селекц³ї та виведення високо-
ол³йних, ст³йких до несприятливих б³отич-
них, аб³отичних фактор³в навколишнього 
середовища високопродуктивних г³брид³в 
з п³двищениì та високиì вì³стоì олеїно-
вої кислоти, пристосованих до вирощуван-
ня за сучасниìи енергозбер³гаючиìи тех-
нолог³яìи.

За останн³ роки в ³нститут³ створено ве-
лику к³льк³сть нових саìозапилених л³н³й 
соняшнику з високою коìб³нац³йною здат-
н³стю, ст³йких до нових рас обл³гатних па-
разит³в – вовчка, несправжньої борошнис-
тої роси та факультативних паразит³в (фо-
ìопсису, б³лої, с³рої гнилей тощо). Íа їхн³й 
основ³ виведено прост³ ³ трил³н³йн³ високо-
продуктивн³, толерантн³ до загущення по-
с³в³в ³з зручниì проìисловиì нас³нни-
цтвоì, з традиц³йниì складоì ол³ї (Злива, 
Зал³к, Зубр, Зав³т, Захват, ñапф³р) та з п³д-
вищениì ³ високиì вì³стоì олеїнової кис-
лоти в ол³ї (îдор, îл³вер 90, àнтрацит). 

ñп³льно з французькою ф³рìою «ðуст³-
ка» створено г³бриди соняшнику óрсус, 
ìедальйон, Ялон, ìулхацен, àтт³ла, як³ за-
вдяки ст³йкост³ до нових рас вовчка усп³ш-
но вирощуються у Франц³ї, Іспан³ї, ³нших 
країнах Європи. 

óс³ зазначен³ селекц³йн³ досягнення в 
³нститут³ були б неìожлив³ без т³сної взає-
ìод³ї з теоретичниìи п³дрозд³лаìи ³нсти-
туту, як³ забезпечують селекц³ю розробка-
ìи в галуз³ генетики, ф³з³олог³ї, б³ох³ì³ї, ф³-
топатолог³ї, геноì³ки, культури in vitro, 
нас³ннєзнавства. ó 70-т³ роки ìинулого 
стол³ття було споруджено найб³льший на 
той час у св³т³ ф³тотрон (станц³я штучного 
кл³ìату), який давав ìожлив³сть проводи-
ти досл³дження на високоìу науковоìу 
р³вн³ незалежно в³д вегетац³йного пер³оду. 

Істор³я генетичних досл³джень у в³дд³л³ 
генетики, заснованоìу у 1928 роц³, 
пов’язана з ³ìенеì фундатора ³нституту 
à.î. ñапег³на. âпродовж ус³х рок³в роботи 
в³н саìост³йно, пот³ì разоì з синоì, 
ë.à. ñа пег³ниì та ³ншиìи сп³вроб³тникаìи, 
³нтенсивно проводив генетичн³ досл³джен-
ня. â³дродження генетики у ñãІ п³сля ìай-
же 30-р³чного панування так званої «ì³чу-
р³нської б³олог³ї» розпочалося у друг³й по-
ловин³ 1960-х рок³в ³ пов’язано з ³ìенаìи 
акадеì³ка ÍààÍ ñтельìаха à.Ф., д.б.н. ñи-
ìоненка â.ê., д.с.-г.н. Пильнєва â.ì. та 
к.б.н. ñулиìи Ю.ã. Íин³ в³дд³л очолює 
д.б.н. â.І. Файт.

ñьогодн³ основн³ напряìи наукової д³-
яльност³ в³дд³лу генетики пов’язан³ з досл³-
дженняì генетичних систеì контролю 
адаптивних реакц³й, зокреìа ³дентиф³кац³-
єю нових (к³льк³сть продих³в, довжина їх 
заìикальних кл³тин) та ефект³в алелей в³-
доìих генетичних систеì (Vrd, Ppd, Rht, 
Gld, Glt, Hg), складових або ìаркер³в коìп-
лексної ознаки ìорозост³йкост³. âизначе-
но частоти генотип³в, ген³в ³ ефекти 
 окреìих алелей та їхню взаєìод³ю за ìо-
розо-зиìост³йк³стю та господарськиìи 
ознакаìи. ðекоìендовано використання в 
селекц³ї пшениц³ ì’якої озиìої доì³нант-
них алелей ген³в Vrd2 ³ Ppd-B1a. ãенотипи 
³з вказаниì сполученняì алелей за одна-
кового р³вня урожаю б³льш ìорозо-зиìо- 
ст³йк³ пор³вняно з найб³льш поширениìи у 
виробництв³ Vrd1 та Ppd-D1a генотипаìи. 
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âиявлено суттєве генетичне р³зноìан³ття 
пшениц³ озиìої за к³льк³стю та довжиною 
заìикальних кл³тин продих³в листа, їхн³ì 
успадкуванняì. äля створення ìорозо-
ст³йких сорт³в рекоìендовано провадити 
доб³р генотип³в ³з б³льшою к³льк³стю др³б-
них заìикаючих кл³тин продих³в. ñтворено 
близько 1000 л³н³й-аналог³в типу дворучок 
(ц³леспряìована заì³на алел³ Vrn-B1b на 
алель Vrn-B1a) твердої пшениц³, що вико-
ристовуються у селекц³ї, з урожаєì та зи-
ìост³йк³стю на р³вн³ озиìих сорт³в. 

Значна увага прид³ляється вивченню 
генетичних ³ цитолог³чних ìехан³зì³в 
успадкування чужинних ознак та хроìосоì 
при ³нтрогрес³ї чужор³дного генетичного 
ìатер³алу у геноì пшениц³. îпрацьована 
ìетодика цитогенетичного анал³зу чужин-
них ознак, що контролюються непарниìи 
хроìосоìаìи. ðозроблено ориг³нальну 
ìетодику обрахунку частот передач³ чу-
жинних хроìосоì через гаìети, виходячи 
з к³лькост³ рослин ³з чужинниìи хроìосо-
ìаìи у наступних покол³ннях саìозапиле-
них г³брид³в. óточнено геноìна конститу-
ц³я та систеìатика ряду дикорослих вид³в 
та аìф³плоїд³в ³з колекц³ї в³дд³лу, що п³д-
триìується ³ пост³йно поповнюється. âи-
явлено ìожлив³ джерела ст³йкост³ до хво-
роб, в³днайдено зразки ег³лопс³в та аìф³-
плоїд³в ³з D геноìоì, що ìожуть бути 
джерелаìи ст³йкост³ до основних листо-
стеблових захворювань пшениц³, ìорозо- 
та посухост³йкост³. äосл³джено регуляр-
н³сть ìейозу, р³вень кон’югац³ї, експрес³ю 
та успадкування чужинних ознак при в³дда-
лен³й г³бридизац³ї з пшеницею ì’якою. 

З використанняì äÍê-технолог³й роз-
робляються ìетоди ³дентиф³кац³ї й добору 
з г³бридних популяц³й генотип³в-нос³їв 
певних ген³в типу ³ теìп³в розвитку та локу-
с³в к³льк³сних ознак (так званих QTL) ìоро-
зост³йкост³ та скоростиглост³ per se. óста-
новлено гени-ìаркери окреìих чужинних 
хроìосоì.

ðозробки в³дд³лу дозволяють селекц³о-
нераì ц³леспряìовано добирати батьк³в-
ськ³ форìи для схрещування при селекц³ї 
на тривал³сть пер³оду вегетац³ї, зиìо-ìо-
розост³йк³сть, ст³йк³сть до основних лис-
тостебельних захворювань пшениц³ та ³нш³ 
ознаки, що знайшло п³дтвердження у ви-
гляд³ переданих на державне випробуван-
ня разоì ³з селекц³онераìи сорту пшениц³ 
ì’якої озиìої â³ген та ячìеню озиìого 
äев’ятий вал. 

ãлибокоìу розуì³нню ф³з³олог³чно-б³о-
х³ì³чних процес³в форìування продуктив-
ност³ та ст³йкост³ до б³отичних ³ аб³отичних 
стресових фактор³в допоìагають досл³-
дження наукових колектив³в лаборатор³ї 
б³о х³ì³ї рослин та в³дд³лу ст³йкост³ до аб³о-
тичних фактор³в, як³ очолюють кандидати 
б³олог³чних наук î.î. ìолодченкова та 
П.î. Феокт³стов в³дпов³дно. 

ó лаборатор³ї б³ох³ì³ї рослин з ìетою 
добору високоолеїнових г³брид³в соняш-
нику, генотип³в рапсу з низькиì вì³стоì 
ерукової кислоти та оц³нки харчових влас-
тивостей нас³ння сої, нуту, кукурудзи в³д-
працьован³ ìетоди ³дентиф³кац³ї окреìих 
жирних кислот та цукр³в ³з використанняì 
газор³динної хроìатограф³ї. Íа основ³ 
оц³нки сорт³в ячìеню ярого пивоварного 
напряìу української та закордонної селек-
ц³ї розроблено ìетодичн³ рекоìендац³ї до-
бору генотип³в за б³ох³ì³чниìи показника-
ìи зерна. äля п³двищення ефективност³ 
добору сорт³в зернобобових культур про-
довольчого напряìу розроблено ìетоди-
ки фракц³онування та ³дентиф³кац³ї 7S та 
11S б³лк³в гороху та нуту, виявлено сортов³ 
в³дì³нност³ сорт³в гороху та нуту за вì³с-
тоì, коìпонентниì та аì³нокислотниì 
складоì цих б³лк³в. Б³ох³ì³чн³ ìетоди впро-
ваджено для використання у ìасов³й оц³нц³ 
селекц³йного ìатер³алу.

ó в³дд³л³ ст³йкост³ до аб³отичних факто-
р³в досл³джують ф³з³олог³чн³ аспекти ст³й-
кост³ важлив³ших с³льськогосподарських 
культур до високих позитивних та негатив-
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них теìператур. âпроваджено у селекц³й-
ну практику ìетоди оц³нки й добору ст³йких 
генотип³в, що дозволило вчениì в³дд³лу 
стати сп³вавтораìи ст³йких сорт³в пшениц³ 
озиìої та ячìеню ярого. ðозроблено не-
пряì³ способи оц³нки ìорозост³йкост³, 
жаро- ³ посухост³йкост³ та холодост³йкост³ 
сої. Пост³йно ведеться ìон³торинг стану 
пос³в³в озиìих культур. ðозроблену у в³дд³-
л³ й в³дпрацьовану на полях досл³дних гос-
подарств ³нституту ìетодику визначення 
стану озиìих та прогнозу їх подальшої пе-
резиì³вл³ впроваджено у виробництво.

ãенетичну ст³йк³сть до збудник³в захво-
рювань ³ складн³ процеси взаєìод³ї госпо-
дар – паразит у рослин усп³шно вивчають у 
в³дд³л³ ф³топатолог³ї та ентоìолог³ї, який 
очолює доктор б³олог³чних наук î.â. Баба-
янц. Íапряìи наукової роботи в³дд³лу були 
наì³чен³ засновникоì ³нституту акадеì³-
коì à.î.ñапег³ниì, який вважав, що робо-
та ф³топатолог³в та ентоìолог³в повинна 
бути спряìована на визначення природи 
ст³йкост³ рослин до збудник³в захворювань 
та шк³дник³в. ó практичн³й селекц³ї важли-
вою залишається розробка ìетод³в ф³то-
патолог³чної та ентоìолог³чної оц³нки се-
лекц³йного ìатер³алу. 

ó результат³ прац³ досл³дник³в к³лькох 
покол³нь за циìи напряìаìи встановлено 
динаì³ку расового ³ генотипового складу 
збудник³в борошнистої роси, бурої, жовтої 
³ стеблової ³рж³, твердої сажки. âизначено 
видовий склад збудник³в кореневих гни-
лей, пляìистостей листя, хвороб колоса ³ 
зерна, ступ³нь їх патогенност³ у степов³й 
зон³ óкраїни впродовж останн³х 20 рок³в. 
óдосконалено ìетоди створення штучних 
³нфекц³йних фон³в окреìих патоген³в для 
добору генотип³в, ст³йких до збудник³в бо-
рошнистої роси, бурої, жовтої ³ стеблової 
³рж³, септор³озу, фузар³озу колоса ³ зерна, 
п³ренофорозу, твердої ³ летючої сажки, фу-
зар³озної, гельì³нтоспор³озної, церкоспо-
рельозної ³ оф³обольозної гнилей.

âперше ³дентиф³ковано нов³ високо-
ефективн³ Pm, Lr, Sr, Bt-гени ст³йкост³, ³н-
трогресован³ у пшеницю в³д в³ддалених ви-
д³в та створено вих³дний селекц³йний ìа-
тер³ал, що ìає групову ст³йк³сть до 
збудник³в борошнистої роси, вид³в ³рж³, 
сажкових та ³нших хвороб. Завдяки цьоìу 
одержано ³нновац³йн³ сорти озиìої ì’якої 
пшениц³ êнягиня îльга, âихованка одесь-
ка, ëаст³вка одеська, що ìають групову 
ст³йк³сть до збудник³в сеìи хвороб у поєд-
нанн³ з високиìи врожайниìи та як³сниìи 
показникаìи. 

âперше сфорìульовано науково-ìе-
тодичн³ засади створення сорт³в ³з групо-
вою ст³йк³стю до основних збудник³в хво-
роб. âони передбачають контроль за ста-
ноì патогенних властивостей популяц³й 
патоген³в ³ тенденц³яìи до їх зì³ни у про-
стор³ та час³, пошук джерел ст³йкост³ з 
ефективниìи генаìи серед рослинних ре-
сурс³в р³зного еколого-географ³чного по-
ходження, розробку ìетодики ³золяц³ї ге-
н³в ст³йкост³ з р³зною генетичною основою. 
ö³ науково-ìетодичн³ положення ìожна 
трансфорìувати з певниìи уточненняìи 
до будь-якої систеìи взаєìостосунк³в 
рослина-живитель – патоген. 

Íоваторськиìи досл³дженняìи завжди 
характеризувалася робота в³дд³лу генетич-
них основ селекц³ї, який очолювали посл³-
довно акадеì³к î.î. ñоз³нов, кандидат с³ль-
ськогосподарських наук Ф.î. Попереля та 
доктор б³олог³чних наук î.І. ðибалка. ó в³д-
д³л³ розроблено та впроваджено для широ-
кого практичного використання ìетоди 
електрофорезу запасних б³лк³в р³зних куль-
тур, що дозволяє ефективно контролювати 
генотипи в процес³ селекц³ї й нас³нництва. 
Широко вивчаються генетичн³ систеìи 
контролю б³осинтезу б³лк³в та крохìалю ко-
лосових культур. Ідентиф³ковано ³ впрова-
джено в селекц³йний процес ориг³нальн³ та 
екзотичн³ Gli/Glu алел³, транслокац³ї, спон-
танн³ ìутац³ї, трансгенн³ л³н³ї для виведення 
сорт³в пшениц³ екстрависокої якост³. Зд³й-
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снюються ц³леспряìован³ ìан³пуляц³ї 
 алеляìи ген³в восковидност³, надì’яко-
зерност³, чорнозерност³ у пшениц³ й голо-
зерност³ та восковидност³ у ячìеню. îдер-
жано екстрасильн³ л³н³ї, що не проростають 
на пн³. îтриìано патенти на корисну ìо-
дель «ñпос³б оц³нки толерантност³ сорт³в 
пшениц³ при ушкодженн³ зерна клопоì-че-
репашкою», яка дозволить створювати сор-
ти, що не знижують як³сть при високоìу р³в-
н³ ушкодження, ³ «ñпос³б непряìої оц³нки 
«сили» борошна – седиìентац³я SDS 30» та 
автоìатичний прилад для визначення се-
диìентац³ї й прогнозування якост³ зерна 
пшениц³. âизначено критер³ї селекц³ї сорт³в 
та г³брид³в зернових культур спиртодисти-
лятного напряìу ³ впроваджено в селекц³й-
ну практику спец³альний генетичний ìате-
р³ал для пол³пшення ферìентабельност³ 
зернових культур ³ виробництва б³оетанолу. 
òритикале виявилося найпридатн³шиì для 
виробництва етанолу.

óперше в óкраїн³ створено й передано 
на державне сортовипробування сорти 
спец³ального призначення: сорт Б³лява – 
пшениця ì’якозерна б³лозерна кондитер-
ського використання; сорт ×орноброва – з 
п³двищениì вì³стоì б³лка, ì³кроелеìент³в 
³ в³таì³н³в та, у зв’язку з циì, п³двищеною 
харчовою ц³нн³стю; сорт ñакура – ³з ìоди-
ф³кованиì складоì крохìалю (типу вакс³) 
для спец³альних вироб³в (локшина, харчов³ 
згущувач³, покращення хл³ба) та сорт-
дворучка ячìеню голозерного àх³лес спе-
ц³ального харчового використання для ви-
готовлення пласт³вц³в, круп та хл³ба п³дви-
щеної харчової ц³нност³.

êр³ì досл³джень ³з б³олог³ї, ф³з³олог³ї, 
генетики в ³нститут³ зд³йснюються й нов³тн³ 
досл³дження структури та ì³нливост³ гено-
ìу рослин п³д кер³вництвоì акадеì³ка 
ÍààÍ Ю.ì. ñиволапа. âперше в колиш-
ньоìу ñðñð в 70-х роках ìинулого стол³ття 
в ñелекц³йно-генетичноìу ³нститут³ було 
впроваджено новий напряì генетико-се-
лекц³йних досл³джень – ìолекулярна гене-

тика с³льськогосподарських рослин, ство-
рено в³тчизняну школу ìолекулярних гене-
тик³в с³льськогосподарських рослин, 
орган³зовано програìу «ãеноì рослин». 

âчениì ³нституту належить значний 
внесок у сучасне уявлення щодо орган³зац³ї 
й ì³нливост³ геноì³в рослин. Íауковцяìи 
п³дрозд³лу розроблено та впроваджено в 
генетико-селекц³йн³ досл³дження систеìи 
ìолекулярних ìаркер³в на основ³ Пëð- 
анал³зу, технолог³ї ³дентиф³кац³ї та реєстра-
ц³ї сорт³в, л³н³й ³ г³брид³в пшениц³, ячìеню, 
кукурудзи, соняшнику, жита, тритикале, 
рису, хìелю та багатьох ³нших культур. 

З 1977 року у ñелекц³йно-генетичноìу 
³нститут³ у в³дд³л³ генетики ³ цитолог³ї рос-
лин були розпочат³ ìетодичн³ розробки з³ 
створення л³н³йного ìатер³алу пшениц³ з 
подвоєних гаплоїд³в ³з культури пиляк³в яч-
ìеню на основ³ гаплопродюсера H. bul-
bosum. З 1985 року лаборатор³я тканинних 
культур та кл³тинної селекц³ї, а пот³ì ство-
рений на її основ³ в³дд³л б³отехнолог³ї стає в 
ñðñð та країнах ðади åконоì³чної âзаєìо-
допоìоги (ðåâ) одниì ³з л³дер³в застосову-
вання ìетод³в культури тканин in vitro в се-
лекц³ї с³льськогосподарських рослин. Як 
насл³док, у сп³льн³й робот³ з селекц³онера-
ìи було створено чотири сорти ячìеню – 
Істок, Прер³я, îдеський 115 та ñтеповий 
дар, з яких три останн³ й сьогодн³ вирощу-
ються в країнах ñÍä. Íин³ в лаборатор³ї 
культури тканин п³д кер³вництвоì доктора 
б³олог³чних наук ñ.î. Ігнатової з ìетою п³д-
вищення ефективност³ селекц³ї проводять 
досл³дження у напряìах: прискореного 
створення гоìозиготних л³н³й шляхоì 
одержання подвоєних гаплоїд³в ³з ì³кро-
спор, пиляк³в ³ на основ³ гаплопродюсер³в; 
зниження бар’єр³в несуì³сност³ при г³бри-
дизац³ї таксоноì³чно в³ддалених батьк³в-
ських форì за допоìогою техн³ки еìбр³о-
культури або «embryo-rescue»; селекц³ї in 
vitro та створення л³н³й рослин ³з високою 
експрес³єю господарсько ц³нних ознак; 
розширення генетичної ì³нливост³ в кл³-
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тинних популяц³ях на основ³ соìаклональ-
ної ì³нливост³ та ³ндукованого ìутагенезу; 
ì³кроклональне розìноження ц³нних куль-
тур з ìетою їх ³нтродукц³ї, оздоровлення, 
селекц³ї та створення генетичних колекц³й; 
одержання генетично ìодиф³кованих 
форì рослин ³з використанняì прийоì³в 
генетичної трансфорìац³ї для введення 
рекоìб³нантних ìолекул äÍê або їх фраг-
ìент³в у ìатер³ал рецип³єнт³в, ³з наступниì 
одержанняì фертильних рослин ³з вбудо-
ваниìи генаìи господарсько ц³нних ознак. 

ðозроблен³ й адаптован³ до викорис-
тання в практичн³й селекц³ї б³отехнолог³чн³ 
ìетоди все б³льше використовуються в се-
лекц³йних програìах.

Починаючи з 1960-х рок³в ³ дотепер в ³н-
ститут³ проводяться досл³дження з питань 
нас³ннєзнавства та розробки стандарт³в на 
нас³ння зернових культур. Програìу очо-
люють д. с.-г. н. ì.î. ê³ндрук ³ к. с.-г. н. 
â.â. âишневський.

â ³нститут³ створено òехн³чний коì³тет 
стандартизац³ї – òê 110 «Íас³ння с³льсько-
господарських культур» для вдосконален-
ня чинних та розробки нових стандарт³в на 
нас³ння. За 2006–2012 рр. розроблено 19 
проект³в äñòó.

Запропоновано новий порядок орган³за-
ц³ї нас³нництва (2008), ìетодику проведен-
ня ³нспектування пос³в³в кукурудзи та сорго 
(2009), ìетодику проведення апробац³ї 
сортових пос³в³в зернових культур (2010).

П³дготовлено пропозиц³ї до нових ре-
дакц³й закон³в óкраїни «Про нас³ння ³ са-
дивний ìатер³ал», «Про охорону прав на 
сорти рослин» та ³н. 

Протягоì двох десятир³ч ³нститут вико-
нував функц³ї координац³йного центру (78 
установ) країн – член³в ðåâ з проблеì тео-
р³ї селекц³ї, нас³нництва та нових ìетод³в 
створення високоврожайних ³ високояк³с-
них сорт³в с³льськогосподарських культур. 
І сьогодн³ ³нститут виконує функц³ї коорди-
нац³йного центру Íац³ональної акадеì³ї 
аграрних наук óкраїни як головна установа 

з виконання науково-техн³чних програì 
вивчення теоретичних основ селекц³ї с³ль-
ськогосподарських рослин, с³льськогос-
подарської б³отехнолог³ї, створення нових 
як³сних сорт³в, г³брид³в зернових, зерно-
бобових, круп’яних культур, розробки сис-
теì їх нас³нництва.

Íа основ³ двосторонн³х угод з селекц³й-
ниìи установаìи ³нших країн – Франц³ї, 
ìексики, óгорщини, òуреччини, ðос³ї, 
ìолдови, êитаю, ðуìун³ї, Болгар³ї зд³й-
снюється створення сорт³в та г³брид³в, об-
ì³н науковиìи розробкаìи, генетичниì ³ 
вих³дниì селекц³йниì ìатер³алоì.

â óгорщин³, òуреччин³, Франц³ї, ðос³ї, 
ìолдов³, êазахстан³, óзбекистан³ зареє-
стровано 20 сорт³в озиìої ì’якої, 4 – озиìої 
твердої пшениц³; 2 сорти озиìого тритика-
ле; 8 сорт³в ярого та 6 – озиìого ячìеню; 10 
г³брид³в соняшнику; 2 г³бриди кукурудзи, 2 
сорти люцерни; по 1 сорту сорго, еспарце-
ту, сої, нуту, суданської трави.

За досягнут³ усп³хи в розвитку аграрної 
науки ñелекц³йно-генетичний ³нститут дв³-
ч³ в³дзначався високиìи урядовиìи наго-
родаìи.

ñтатус Íац³онального центру надано 
³нституту Постановою êаб³нету ì³н³стр³в 
óкраїни у кв³тн³ 1999 р. 

ñвоє стор³ччя ñелекц³йно-генетичний 
³нститут г³дно зустр³чає у довол³ напруже-
ний для аграрної науки ³ вс³єї óкраїни час 
зì³н ³ рефорì. Íауковий колектив ч³тко 
усв³доìлює свою роль у подальшоìу роз-
витку с³льськогосподарського виробни-
цтва, розуì³є значн³ завдання й ефективно 
реал³зує їх. óкраїна завдяки й одеськиì 
сортаì п³двищила збори зерна до 40–
50 ìлн тонн на р³к ³ зайняла л³дируюч³ пози-
ц³ї на св³товоìу ринку зерна. ìи усв³доì-
люєìо, що подальше зб³льшення еконо-
ì³чного значення óкраїни залежить в³д її 
рол³ на продовольчих ринках Європи, àз³ї, 
àфрики. І цей факт в³дкриває для колекти-
ву широкий фронт ц³леспряìованої робо-
ти задля чест³ ³нституту ³ країни.


